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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 28 dne 4. 7.  2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města:  Ing. Alena Balounová Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář, Mgr. Zdeněk 
Svoboda  

Omluveni:  

                                                                                                        Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

Program 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 
4. Agenda tajemnice   

a) Pracovně právní dokumenty OS Hrad Kašperk 

5. Pozemková agenda  
a) Pronájem  pily – odstoupení původního zájemce, souhlas novému nájemci 

6. Ostatní 
a) Kontrola hospodaření OS Hrad Kašperk 

b) Pokladní systém hrad Kašperk 

c) Informace o počtu dětí  pro š. r. 2020/2021 v MŠ Soběšice 

d) Publikace – „Česko z nebe“ – „Klatovsko“ 

e) Žádost o vydání stanoviska ke stavbě  ČEZu – KT, p. č. 2020/5 – NN 

7. Závěr 

  

 

Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 4. 7.  2019; 

 usnesením č. 5 - propachtování části pozemkové parcely č. 214 – ostatní plocha o výměře 8 273 m2, 

části stavební par. č. 211/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 073 m2 a st. p. č. 611 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 044 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, s těmito 
podmínkami: pacht od 15. 7. 2019 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nebo ukončení 
pachtu dohodou, pro provozování pily, výše pachtu 10.000,- Kč/měsíc, součástí pachtu jsou základní 
prostředky od města Kašperské Hory, firmě RYNOSTAV s.r.o., se sídlem Pod Kalichem 385, 342 01 

Sušice; 
 usnesením č. 8 - Pověření kontrolní skupiny k provedení kontroly hospodaření organizační složky 

města Hrad Kašperk, které kontrolní skupině stanoví rozsah kontroly a způsob zpracování 
a předložení výsledků, a pověřila starostku města jeho podpisem; 

 

Rada města souhlasila:  
 usnesením č. 10 - s pořízením pokladního systému pro organizační složku města Hrad Kašperk, a to 

systému společnosti ABX Software, dle předložené doplněné nabídky, za cenu do 120.000,- Kč 
včetně DPH; 

 usnesením č. 12 - s realizací partnerství v rámci celostránkové prezentace města v připravované 
publikaci „Klatovsko z nebe“, s podílem města do 50.000,- Kč vč. DPH; 

 usnesením č. 13 - s umístěním a stavbou investora ČEZ Distribuce, a. s.  „Kašperské Hory, KT, p. č. 
2020/5, NN“, spočívající v pokládce cca 8 m zemního kabelu NN  do parcely p.p.č. 2151/2 v k. ú. 
Kašperské Hory a výstavbě plastového pilíře s přípojkovou skříní; 
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Rada města vzala na vědomí: 

 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 usnesením č. 3 - informace tajemnice úřadu o aktuálním stavu pracovně právní agendy vztahující se 

k osobě vedoucího organizační složky města Hrad Kašperk; 

 usnesením č. 11 - informaci starosty Soběšic ohledně počtu dětí v MŠ Soběšice pro školní roky 
2019/2020 a 2020/2021; 

 

 

Rada města revokovala: 

 usnesením č. 4 - usnesení č. 3 ze dne 2. 5. 2019: Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely 
č. 214 – ostatní plocha o výměře 8 273 m2, části stavební par. č. 211/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 073 m2 a st. p. č. 611 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 044 m2, vše v 
katastrálním území Kašperské Hory, žadateli Martinovi Řimnáčovi, za podmínek stanovených v 
záměru pronájmu; 

 

Rada města rozhodla a uložila: 

 usnesením č. 6 - v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 a § 25 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., 
o provedení kontroly hospodaření organizační složky města Hrad Kašperk dne 8. 7. 2019, za období 
1. 1. 2018 – 30. 4. 2019 a uložila vedoucímu organizační složky povinnost poskytnout součinnost 
podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, vytvořit podmínky pro výkon kontroly, 
umožnit kontrolní skupině výkon jejích oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu 
potřebnou součinnost, jakož i podat v určené lhůtě písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou, bude-li o to požádán; 

 

Rada města jmenovala a pověřila: 

 usnesením č. 7 - členy kontrolní skupiny k provedení kontroly hospodaření organizační složky města 
Hrad Kašperk tyto osoby: Peter Čurgali (PG logistic, Kyje), Petra Míková, BBUs. (vedoucí FO MěÚ 
Kašperské Hory), Mgr. Bc. Marie Kolářová (ekonom, účetní TS Města Kašperské Hory s. r. o.) 
a pověřila je tím, aby jménem města Kašperské Hory, jakožto zřizovatele organizační složky Hrad 
Kašperk, provedli kontrolu hospodaření organizační složky města Hrad Kašperk v rozsahu 

stanoveném samostatným pověřením; 

         

Rada města uložila: 

 usnesením č. 9 - kontrolní skupině, pověřené k provedení kontroly hospodaření organizační složky 
města Hrad Kašperk, předložit písemnou zprávu o zjištěných skutečnostech na jednání rady 
nejpozději do 30. 7. 2019. Výsledky kontroly budou projednány s vedoucím organizační složky na 

stanoveném jednání Rady města Kašperské Hory. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 16.45 hod. 

V Kašperských Horách 4. 7. 2019 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka                                                      Ing. Miroslav Mäntl 
 v. r.        v. r. 

 

Ověřeno dne:  17. 7. 2019 


